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 Zimní období je každoročně nápo-
rem na nervy vlastníků nemovitostí, 
objektů, domů a cest. Na úrovni ve-
dení města je touto oblastí pověřen 
náměstek Petr Pospíchal, proto jsme 
mu položili k této problematice něko-
lik otázek.

 Zimní období klade zvýšené ná-
roky na údržbu budov. Jaké problé-
my musí v tomto období řešit měst-
ská správa realit?

 Město řeší v zimě v podstatě stejné 
problémy jako každý jiný  majitel ne-
movitosti, pochopitelně vzhledem k 
počtu domů, bytů a nebytových pro-
stor v poněkud jiné šíři. 

 K „zimním“ povinnostem města 
tak patří pravidelná kontrola  a tem-
perování dočasně prázdných bytů a 
nebytových prostor, kontrola stavu 
střešních konstrukcí /rampouchy, 
sněhové převisy, zamrzlé okapy, pří-
padně odstraňování sněhu ze střech/. 

 Vzhledem ke stáří a stavu domovní-
ho fondu působí velké problémy také 
lokální zámrzy vodovodního potrubí.

 Zimní stadion má rovnou střechu 
a přívaly sněhu mohou způsobit 
problémy. Jak je toto ošetřeno?

 Celý Horácký zimní stadion je ze 
stavebně-technického hlediska jeden 
velký problém. Stavba jako taková v 
podstatě dosluhuje, technologie chla-
zení je na samé hranici životnosti, ale 
pravda je, že v zimě působí  největ-
ší starost skutečně únosnost střešní 
konstrukce.  

(Pokračování na str. 3) 

Střecha stadionu
pod kontrolou

 Na jihlavské radnici koncem měsíce proběhl tzv. vý-
robní výbor pro veřejnou sportovní halu pro lední sporty 
v ulici Tyršova. Tentokrát se jej zúčastnilo několik osob z 
veřejnosti, zejména obyvatelé Tyršovy ulice, tedy z ulice 
sousedící s budovou Horáckého zimního stadionu.

 Podrobné informace předali a připomínky obyvatel vy-
slechli I. náměstek primátora Radek Vovsík, pracovníci 
odboru rozvoje města i projektanti budoucí tréninkové 
haly. Veřejnost se zajímala především o dopad stavby na 
kvalitu života v jejím sousedství. 

 „Troufáme si říct, že přítomní občané přivítali možnost se 
s projektem seznámit a diskutovat nad ním. K provedení ne-

vznesli zásadní připomínky, z toho soudíme, že odešli dobře 
informovaní a spokojení,“  uvedl k výsledku schůzky I. ná-
městek Radek Vovsík. 

 Více než samotná existence a provoz nové haly bude 
pro obyvatele Tyršovy ulice nepříjemná její výstavba, ze-
jména z hlediska hluku a prašnosti. „I o tom jsme diskuto-
vali, stavba bude mít svůj časový režim, který bude brát na 
obyvatele sousedních domů ohled. Po dobu výstavby budou 
dočasně zrušena některá parkovací místa rezidentů, přislíbi-
li jsme pro ně vyhledat dočasné náhradní parkování,“ uvedl 
ještě k jednání Radek Vovsík.                                             -lm-

Veřejnost a město jednaly 
o stavbě haly zimního stadionu

PÁSKU při otevírání nového pavilonu přestřihla ředitelka zařízení a členka ji-
hlavského zastupitelstva Zdeňka Drlíková.                                    Foto: archiv NJR

Nový pavilon psychiatrie
 Primátor Jaroslav Vymazal si pro-

hlédl prostory nově opraveného a 
dnes ofi ciálně otevřeného pavilonu 
psychiatrické léčebny v Jihlavě. Bu-
dova původně v havarijním stavu se 
proměnila v moderní zdravotnické 
zařízení určené pro osoby starší 65 
let, ve dvou patrech pro ženy a muže 
je připraveno 48 lůžek, nové kapacity 
by mimo jiné měly částečně odlehčit 
jiným pavilonům léčebny, kde je vy-
soký počet pacientů v jednotlivých 
pokojích. Náklady na rekonstrukci 
přesáhly 40 milionů korun.          -lm-

PROJEKTOVÝ NÁKRES kryté haly zimního stadionu poskytne zcela nový pohled na Horácký zimní stadion. Zatím jde jen o ná-
kres veřejného sportoviště pro lední sporty, na skutečnou stavbu si bude muset jihlavská veřejnost chvíli počkat.   Repro: archiv NJR

 Vedení města zve na jednání měst-
ského zastupitelstva, které se koná v 
úterý 16. února od 12.00 hodin ve 
velké místnosti magistrátu města v 
přízemí. 

 Průběh jednání je možno sledo-
vat také přímo on-line na webových 
stránkách města www.jihlava.cz.

-lm-

Veřejné jednání
zastupitelstva

 Radní Jihlavy včera odsouhlasili ná-
vrh primátora Jaroslava Vymazala při-
spět na pomoc zemětřesením zniče-
nému Haiti částkou 20 tisíc korun. To 
je také nejvyšší možná částka, kterou 
může rada odsouhlasit, vyšší částku 
by muselo schvalovat zastupitelstvo. 
Peníze budou poukázány na konto 
organizace Člověk v tísni.               -lm-

20 tisíc na Haiti

budova
SOKOLA

budova
VŠ


